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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες 
Ο.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν. 4071/2012. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις 

διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.   
4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 

του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/09-09-1999) με αντικείμενο 

την πρόσληψη προσωπικού πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας. 
6. Τη με αρ. 173/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), περί υποχρεωτικού ελέγχου 
νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ.  

8. Τη με αρ. 27/42203/13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  
9. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 
Ανακοινώνει 

 

την πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης 
διάρκειας,  συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού,  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά 
τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΕ Εργατών 
Πρασίνου 

7 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 
2527/1997). 
 

Δύο (2) 
μήνες 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. 
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 
3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 
πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
 

1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους 

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
4. Βεβαίωση Ανεργίας. 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail proslipsi@0177.syzefxis.gov.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», από 14/07/2021 έως και 23/07/2021.  

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
α/α 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ 
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